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PRŠC, LIETUVA 

MOTERŲ KLAUSIMYNO SUVESTINĖ 

  

ASMENINĖ INFORMACIJA 
 

Apklausoje dalyvavo 18 moterų: 13 iš jų nuo 50 iki 69 metų, 5 nuo 42 iki 50. 

13 iš 18 moterų turi aukštąjį išsilavinimą, 1 – aukštesnįjį, 3 – specialųjį vidurinį.  

PROFESINĖ PATIRTIS 

 

Apklausoje dalyvavo šių profesijų atstovės: mokytojos (7), aptarnaujantis personalas, 

socialinės darbuotojos, žemės ūkio darbuotojos, ekonomistės, buhalterės ir kt. 

Didelę projekte panorusių dalyvauti moterų dalį sudaro mokytojos, tai susiję su 

specifine situacija Lietuvoje: mažėja gimstamumas, uždaromos mokyklos ir daugybė 

mokytojų tampa bedarbėmis. Projekte pageidaujančios dalyvauti vyresnio amžiaus moterys 

nori įgyti naujų kompetencijų, kad, jei ateityje netektų darbo, galėtų lengviau integruotis į 

darbo rinką. 

DARBINĖ PADĖTIS 

 

Keturios moterys šiuo metu aktyviai ieško darbo, trys iš jų yra bedarbės. Jos nurodo, 

kad rasti darbą trukdo: amžius; noras keisti darbo profilį neturint reikiamų kompetencijų; 

Panevėžio užimtumo centras neturi jokių pasiūlymų pagal specialybę; didelė pedagoginio 

darbo patirtis bei įvairesnės darbo patirties trūkumas. 

 

KITA INFORMACIJA 

 

Apibūdinkite save vienu žodžiu: atvira, stipri, įvairiapusiška, aktyvi, darbšti, žingeidi, 

veikli, mėgstanti bendrauti, komunikabili, kūrybiška, žingeidi. 

Kokios yra jūsų stiprybės: žingeidumas (7), kantrumas  (4), kruopštumas (2), 

atsakingumas, nuoširdumas, pasitikėjimas savimi, sąžiningumas, ištvermingumas, atkaklumas 

siekiant tikslo, patikimumas. 

Kokie yra jūsų trūkumai: tegul sprendžia kiti; greita emocinė iškrova; per ilgai dirbau 

vienoje srityje, todėl dabar užstrigusi nežinioje, beieškanti savo kelio; greitai įsižeidžiu; 

motyvacijos mokytis trūkumas; nepasitikėjimas; trūkumų labai daug, sunku išvardinti; 

pedantiškumas; kartais tingumas. 



 

 

ATVYKIMO Į PROJEKTO PRISTATYMĄ TIKSLAS  

 

Ieškau mokymų, kurie padėtų įgyti naujų įgūdžių (18). 

Kokios rūšies mokymų ieškote? Anglų kalba pradedantiesiems (9), anglų kalba 

pažengusiesiems (9); informacinių technologijų, skaitmeninių įgūdžių pradedantiesiems (6), 

informacinių technologijų, skaitmeninių įgūdžių pažengusiesiems (7). 

 

LAISVALAIKIO UŽSIĖMIMAI 

 

8 iš 18 apklausoje dalyvavusių moterų sportuoja. Jų pasirinktos sporto šakos: pilatesas 

(3), mankšta (2), joga, šokiai, važiavimas dviračiu. 

4 iš 18 dalyvavo savanoriškoje veikloje: Trečiojo amžiaus universiteto veikloje (2), 

renginių organizavimo veikloje, maisto banko akcijoje, skaitydama paskaitas. 

Kiti apklausoje dalyvavusių moterų pomėgiai: muzika (18), dainavimas (11), 

rankdarbiai (14), maisto gaminimas (13), fotografavimas (16), šokiai (15), vaidyba (8), 

kelionės  (18). Kita: knygų skaitymas. 

 

ATEITIES LŪKESČIAI 

 

Asmeniniai: tobulėti (2), išmokti anglų kalbą (2), patobulinti angų kalbos žinias (4), 

sukurti verslą, išmokyti bendrauti, aplankyti keletą šalių, nepasenti mintimis ir širdimi, rasti 

naujų draugių, keliauti ir kalbėti angliškai, rasti pragyvenimo šaltinį. 

 

Profesiniai: patobulinti profesines kompetencijas, išmokti anglų kalbą, gauti kuo 

daugiau žinių, kurias galėčiau pritaikyti dirbdama su vaikais, gilinti IT žinias, tobulėti, keisti 

profesiją, rasti naują profesinę veiklą.  

 

Svajonės: daugiau keliauti (3), sukurti savo verslą (2), keliauti aplink pasaulį, 

savanoriauti kitose Europos šalyse, svajonių daugybė; norėčiau pakeisti darbo sritį, turiu 

svajonių; gauti darbą pagal sugebėjimus, kvalifikaciją, sveikatą; išmokti bendrauti anglų 

kalba. 

Kaip įsivaizduojate save po dešimties metų? Drąsi; puikiai komunikuojanti anglų kalba; 

linksma ir beieškanti naujų galimybių Europos šalyse; aktyvi ir darbinga; tobula močiutė; dar 

nežinau; vis dar norinti mokytis; verslininkė, sėkmingai kurianti naujas darbo vietas 

moterims; šauni, angliškai kalbanti močiutė; turinti iš ko pragyventi, kad galėčiau patenkinti 

būtinus poreikius; dar kartą nuvykusi į Niujorką, maloniai bendraujanti su draugais ir 

susiradusi malonią veiklą arba darbą; „super“ dama. 

 

Kodėl norite dalyvauti projekte „MOVE-ON!“: noriu sutikti naujų žmonių/draugų (7), 

išmokti anglų kalbą (6), tobulėti (3), kurti naujus planus, svajoti; tiesiog mylėti gyvenimą ir 

juo mėgautis; kai vaikai paauga, moteriai labai svarbu rasti, kur save realizuoti, kad per daug 

neįkyrėtų savo vaikams; bendrauti; neatsilikti nuo gyvenimo visose srityse; išmokti šimtą 

naujų anglų kalbos žodžių; atgaivinti meno srities žinias, kurias buvau užmiršusi; įdomu į 

save pažvelgti kitaip, atrasti savyje naujų galimybių ir jas įgyvendinti; mokytis bendrauti ir 



bendradarbiauti; praturtinti savo laisvalaikį; mokytis apie meną; noriu išmokti naujų dalykų ir 

smagiai praleisti laiką. 

 

 


